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িবেকেলর িদেক বাসার কােজর মেয় ফান িদেয় বলল িনিনতার অবা বিশ ভাল না।ওেক হাসপাতােল িনেয় যাওয়া হে।
খবরটা েন আিম অিফস থেক ছেট
ু চেল গলাম হাসপাতােল।ডাারেদর সােথ কথা বললাম।
ডাার বলল িনিনতার অবা আশাজনক।এই মূেত িকছইু বলা যাে না।আপনারা সবাই রাগীর জন দায়া কেরন।আমরা
আমােদর সাধমেতা চা কের যাি ওনােক সু কের তালার জন,,,,,
এর মেধ িনিনতার মা-বাবাও এেস পেরেছ।িনিনতার এই অবার কথা েন ওনারা মানিসক ভােব খবু ভেঙ পেরেছন।
রাত দশটার িদেক ডাার এেস জানােলা আপনােদর কনা সান হেয়েছ।আর িনিনতার ান এখেনা িফেরিন ান িফরেল
আপনােদর জানােনা হেব।
কনা সােনর িপতা হেয়িছ এই কথাটা নার পর মেনর মেধ একটা অনরকম অনভ
ু িূ ত হল।একবােরর জনও মেন হয়িন এটা
তা আমার সান না,এই সােনর িপতা আিম না।
এিদেক িনিনতার জন খবু টনশন হে।ওর এখেনা ান িফরেছ না কন।আাহর কােছ ফিরয়াদ জানাি আা তুিম আমার
িনিনতােক সু কের দও।
এর মেধ নাস এেস বেল গল আপনারা চাইেল আমােদর বাােক দখেত পােরন।িনিনতার মা- বাবােক বললাম চেলন আমরা
বাােক দিখ আিস।িক ওনারা এই বাােক দখেত যেত আহী না।আিম ওনােদর ক বললাম,,,
আমার কােছ তা একবােরর জনও মেন হে না এটা আমার মেয় না।আমার কােছ মেন হে এটা আমােদরই মেয়।তাহেল
আপনারা কন আমার মেয়েক দখেবন না।আমার কথা েন িনিনতার বাবা-মা কঁেদ িদেলন।তারপর ওনােদর িনেয়ই আিম
আমার মেয়েক দখেত গলাম।
আমােদর মেয়টা দখেত একদম ওর মােয়র মত হেয়েছ।থেম আিম কােল িনলাম তারপর িনিনতার বাবা- মাও কােল
িনেলন।
অবেশেষ সকাল দশটায় িনিনতার ান িফরেলা।ান িফরার পর থেকই আমােদর ক দখেত চাে।আিম আমােদর মেয়েক
কােল িনেয় িনিনতার সােথ দখা দখা করেত গলাম। িনিনতােক দেখ মেন হে ও আমার কােল বাা দেখ একটু এবাকই

হেয়েছ।আিম ওর কােছ িগেয় বললাম দেখন আমােদর মেয় দখেত িঠক আপনার মেতাই হেয়েছ,,,,,,,,
িনিনতা এখন আেগর থেক অেনকটা সু হওয়ার ডাার হাসপাতাল থেক বাসায় চেল আসার অনমু িত িদেয়েছন।বাসায় আসার
পর এখন িনিনতা অেনকটাই সু আর এিদেক আমরা আমােদর মেয়র একটা নাম িঠক করলাম।িনিনতার পেছেই মেয়র নাম
রাখা হেয়েছ িিত।এই নামটা আমারও খবু পছ হেয়েছ।
আমােদর মেয় একটু একটু কের বড় হে আর মেয়র িত আমার টান টা একটু একটু কের বেডই় যাে।এখন আিম ায়ই
অিফস ফাঁিক দই আমার মেয়র জন।ওর সােথ সময় কাটােত আমার খবু ভােলা লােগ।
আর এিদেক িনিনতার সােথ আমার সকটা আর দশটা সেকর মেতা না হেলও ডাক টা আপিন থেক নেম তুিমেত চেল
এেসেছ।
আিম তার কােছ কখেনাই ীর অিধকার চাইিন।আমার ইা িনিনতা যিদন িনেজ থেক আমােক ীর অিধকার িদেব সিদেনই
আমার অিধকার আিম বেু ঝ িনব তার আেগ নয়।
িিতর বয়স এখন দর বছর।কেয়ক িদন ধের আমার মেয় আেধা আেধা গলায় আমােক বাবা বাবা বেল ডাকেছ।ওর মেু খ বাবা
ডাক নেল িনিমেষর মেধই আমার জেম থাকা সব অপূণতা যন পূণতা পেয় যায়।
িতিদন অিফস থেক িফরার পর বািকটা সময় আিম আমার মেয়র সােথ কাটাই।আমােদর বাবা মেয়র খনু সিু ট দেখ িনিনতা
ম
ু হেয় তািকেয় থােক।িনিনতা আমার থেক হয়েতা কখেনা এতটা তাশাই কেরিন আর তাই হয়েতা এভােব তািকেয় থােক।
িদনিল যন আমােদর খবু ভােলাই যািেলা,,,,
িক এর মেধ আবার নতুন কের একটা সমসা দখা িদল।অিফেসর একটা কােজ পেনেরা িদেনর জন দেশর বািহের
িগেয়িছলাম সখান থেক িফরার পর থেকই িনিনতােক আমার কােছ একটু অনরকম লাগিছল।েয়াজেনর বিশ কথা বেল না
আর সারাণ কমন জািন চপ
ু চাপ থােক।অেনক বার িনিনতােক িজেগস কেরিছ িক হেয়েছ িক ও আমােক িকছইু বলেছ না।
এখন িক করব আিম িকছইু ভেব পািলাম না।আিম বািহের যাওয়ার আেগ বাসায় িনিনতা আমােদর মেয় িিত আর সােথ
কােজর মেয় িশমলােক রেখ গিছলাম।বািহের যাওয়ার আেগ সবিকছইু তা িঠকঠাক িছল তাহেল এর মেধ িক এমন হল যার
জন িনিনতার এত পিরবতন।
মাথায় িকছইু আসেছ।হাটাৎ মেন হল িশমলােক িজেগস কের দিখ তা,,,, ও িকছ ু জােন িকনা,,,
– িশমলা একটু এিদেক আয় তা
– বেলন িক জন ডাকেছন।
– আা আিম িবেদেশ যাওয়ার পর িক এখােন কান সমসা হেয়িছল।এই বাপাের িক তুই িকছ ু জািনস ?
আমার কথা েন িশমলা কমন জািন চপ
ু হেয় গল কান কথা বলেছ না।
– িক হল িকছ ু বলিছস না য,,,,

– আপিন চেল যাওয়ার িদন পর বাসায় একটা লাক আসিছল আর ওনার সােথ মাডােমর অেনক ঝগডা় হেয়িছল সিদন।
– ক আসিছল ? আর ঝগডা় ই বা হেয়িছল কন ?
– আিম তা ওনাের িচিন না আর কান িদন ওনাের দিখও নাই এই বাসায় আসেত।সিদেনই ওনাের থম দখলাম।আর িক
িনেয় ঝগডা় হেয়িছল এটা আিম সিঠক ভােব কইেত পাম না তয় আমার মেন হয় আমােদর িিত মামিনের িনেয় িকছ ু একটা
কথা হিল জেনর মেধ,,,
– িক কথা হেয়িছল িকছ ু মেন আেছ তার
– আমার মেন হয় ঐ লাকটা আমােদর িিত মামিনের িনেয় যেত আসিছল।
িশমলার কথা েন আিম খবু িচায় পের গলাম ক আসিছল সিদন আর আমােদর মেয়েক িনেত চায় কন।
এসব ের কান উর আিম খঁেু জ পািলাম না।আর এিদেক িনিনতাও আমােক িকছইু বলেছ না।উর না জানা হাজােরা 
আমার মাথায় ঘরু পাক খািল তখন।
রােত েয় আিছ িক িকছেতই
ু ঘমু আসিছল না।িনিনতার িদেক তাকালাম ওেক দেখ মেন হল সও এখেনা ঘমু ায়িন।
এর মেধই িনিনতার ফানটা বেজ উঠেলা।
িনিনতা ফান িনেয় বারাায় চেল গল সােথ আিমও গলাম ওর পছন পছন।িনিনতা বারাায় দাঁিডে় য় কথা বলিছল।ওর সব
কথা আিম নেত পেলও অপর া থেক িক বলিছল এটা আিম নেত পাইিন।তেব িনিনতার কথা েন যা মেন হল কউ
একজন আমােদর মেয়েক িনেয় যেত চায়।িক সটা ক এটা িকছেতই
ু খঁেু জ পািলাম না।
ফােন কথা বলা শষ হেতই িনিনতার কাার আওয়াজ আমার কােন ভেস আসেলা।মেন হে মেয়টা কাা করেছ।খবু ইা
করিছল তখন ওর কােছ িগেয় ওর চােখর জল মেু ছ িদেয় িজেগস কির িক হেয়েছ আমােক বল,,,,
িক কন জািন তার কােছ আমার যাওয়া হল না।
তারপর িসা িনলাম য কেরই হাক িনিনতার কের কারন আমােক খঁেু জ বর করেতই হেব।
পেরর িদন সকাল বলা ঘমু থেক উেঠ দিখ িনিনতা পােশ নই।ওর ফানটা এখােনই পের আেছ।আিম ফানটা হােত িনেয় কাল
রােত িনিনতােক য নাার থেক ফান কেরিছল ওই নাারটা আমার ফােন নই।তারপর অিফেস িগেয় ওই নাাের ফান িদেয়
জানেত পারলাম এটা রািফ।রািফ নামটা নার পর রািফেক িচনেত আমার একটুও সময় লাগেলা না।
তারপর আিম ওেক বললাম আিম িনিনতার ামী,আিম আপনার সােথ একটু দখা করেত চাই।ওিন না করেলন না।আমার সােথ
দখা করেত ওিন রাজী হেয়েছন।তারপর পর আিম বললাম আপনার হােত সময় থাকেল আিম আপনার সােথ আজেকই দখা
করেত চাই।ওিন বলেলন তাহেল িবেকল 4•00 টায় এই িঠকানাই চেল আসনু ।
4•00 টার একটু আেগই আিম সই িঠকানােত চেল গলাম।িকছটাু সময় পেরই রািফ এেস িজেগস করেলা,,,

– আপিনই িক িনিনতার ামী ?
– হম আিমই িনিনতার ামী।
– তা আমার সােথ দখা করার কারণ জানেত পাির িক ?
– হাঁ অবশই,,,,
আপিন আমােদর সেু খর সংসারটা কন ভাঙেত চাইেছন ?
– আিম তা আপনােদর সংসার ভাঙেত চাইনা।আমার মেয়েক আমার কােছ িফিরেয় িদন তাহেল আিম আর কখেনা আপনােদর
ধাের কােছও আসেবা না।
– আপনার মেয় ? ক আপনার মেয় ?
– কন িনিনতার িবেয়র আেগ আপিন জানেতন য িনিনতা অঃসা িছল ?
– অঃসা িছল জানতাম।আর হাঁ জেনই িবেয়টা কেরিছ,,,,তা ??
– তা িক,,,,ও আমার সান।এখন আমার সান আমােক িফিরেয় িদন।
– িিতেক িনেজর সান বেল দািব করেত আপনার লা কের না।মেয়টা যখন অসহায় অবায় আপনার কােছ িগেয়িছল তখন
আপিন ওেক বেলেছন আপিন নািক ওেক শই কেরন িন।তাহেল এখন িকেসর িভিেত িিতেক িনেজর সান দািব করেছন ?
– তখন এটা বলা ছাডা় আমার িকছইু করার িছল না।
– বা,,,ভােলা বেলেছন।িনেজ িববািহত হওয়া সেও একটা মেয়র সােথ সেক জিরেয় পরেলন।আর মেয়টার সােথ
শারীিরক সকও াপন করেলন।আর এখন আসেছন ঐ সেকর ফসল িনেত।
একটা বার িক ভেব দেখেছন যখন াথপেরর মত িনেজর াথ হািসল কের মেয়টােক ছেড় চেল গিছেলন সই মূেত
মেয়টার বঁেচ থাকটা কতটা ককর িছল।
– েনিছ আপিন নািক স সময় টাকার জন িনিনতােক িবেয় কেরিছেলন।তা আপনার মেু খ িক নীিত কথা শাভা পায়।
– হাঁ আিম টাকার জন সিদন িনিনতােক িবেয় কেরিছলাম িঠিক িক টাকার থেক সকটার  আমার কােছ কম িছল
না।আর হাঁ একটা সময় বঝ
ু লাম টাকার থেকও সক িলর  অেনক বিশ।
আপিন একটা মেয়েক মাঝ নদীেত ফেল চেল গিছেলন।িক আিম সখান থেক মেয়টােক তীের এেন একটা নতুন জীবন
িদেয়িছ।আর আপিন আবার মেয়টােক নদীেত ফেল িদেত চাইেছন।
– িক করব বেলন িবেয়র ছয় বছর হেত চলল িক এখেনা আিম সােনর মখু দখেত পািরিন।একটা সােনর জন কত
জায়গােতই না িগেয়িছ।িক একটা সােনর মখু আর দখা হল না।সিদন যখন রাায় িনিনতার কােল বাাটােক দখার পর

খাঁজ িনেয় জানেত পারলাম িনিনতা বাাটােক ন কেরিন আর ঐ বাাটাই আমার।তখন আর িনেজেক ধের রাখেত পারলাম
না।বক
ু টা হা হা কের উঠেলা।ছেট
ু চেল গলাম িনিনতার কােছ যােত আমার সান আমােক িফিরেয় দয়,,,,,
িক আজ বঝ
ু লাম এই সান ধু আিম জই িদেয়িছ।এই সােনর বাবা হওয়ার কান যাগতাই আমার নই।আর কান িদন
সই যাগতা আমার হেবও না।
এই সােনর যাগ িপতা আপিন।আপনােদর কােছই ভােলা থাকুক আমার সান।আিম আর কানিদন এই সােনর দািব িনেয়
আপনােদর সামেন আসেবা না,,,,,
এতটুকু বেলই রািফ নােমর লাকটা চেল গল।
এখন িনেজর মােঝ অনরকম একটা শাি খাঁেজ পাি।
বাসায় এেস দিখ িনিনতা বারাায় দাঁিডে় য় আকাশ পােন তািকেয় আেছ।ওর কাঁেদ হাত রাখেতই ও আমার িদেক তাকােলা।ওর
চােখর কােনর জল মেু ছ িদেয় বললাম আমােদর মেয়েক আর কউ আমােদর থেক িনেয় যেত চাইেব না।আিম মাই রািফর
সােথ দখা কের এেসিছ।রািফ বেলেছ ও আর কান িদন আমােদর কােছ সােনর দািব িনেয় আসেব না।এই সান
আমােদর,,,,,
এতটুকু বলেতই িনিনতা কাা  কের িদেয়ই আমার বেু ক ঝাঁিপেয় পরল,,,আিমও আর িকছ ু বললাম না। ও কাঁক এই কাা
কের নয় এটা য সেু খর কাা।
•
•
•
আজেক আমার আর িনিনতার িতীয় বাসর রাত।অঃসা অবায় িবেয় করেল িবেয়টা বধ হয় না।আমরা আমােদর িবেয়টােক
বধতায় পািরত করেতই আজ িতীয় বােরর মত িবেয়টা করলাম।
#সমা
(ধয িনেয় গটা পড়ার জন সবাইেক অসংখ ধনবাদ)

